"saanman nar0r00n ang tnyong mga hangailn, ang inyong
gawain, ang ryong pagmamahal, doon ninyo matatagpuan si Kristo
sa araw-araw. Sa grtna ng mga pinakamateryal na bagay sa mund7,

doon tayo dapat magpakabanal, magltngkod sa Diyos at sa lahat
ng tao. Wartng sa abdt-tanaw nagtatagpo ang langit at lupa, mga
anak. Sa katunayan, doon sila nagkakaisa sa inyong mga pusl,
kapag prnababanal ninyo ang inyong pang-araw-araw na btthay..."
(San Josemaria Escriva, homiliya "lbtgin ang Mundo nang may
Marubdob na Pagmamahal," ika-B ng )ktubre, 1967).
lsinilang si San Josemaria Escrivii n00ng ika-9 ng Enero 1902
sa Barbastro, Espanya. Tinanggap niya ang banal na sakramento ng
pagpapari n00ng ika-28 ng Marso 1925 sa Saragossa. Noong ika-2
ng 0ktubre 1928, sa inspirasyon ng Maykapal, itinatag niya ang 0pus
Dei. Noong ika-26 ng Hunyo 1975, biglaan siyang namatay sa Roma sa

kanyang silid-tanggapan, matapos ang isang huling mapagmahal na
sulyap sa isang imahen ng Mahal na Birhen. Laganap na n00n ang 0pus
Dei sa limang kontinente, at mayroon na itong higit sa 60,000 na mga
kasapi sa B0 mga bansa. At tulad ng kinaugalian ni San Josemarfa, buong

pitagang nakikiisa sa Santo Papa at sa mga 0bispo ang mga kasapi ng
0pus Dei sa kanilang paglilingkod sa Banal na Simbahan. Noong ika-6

SanJosemafia Escrivd

ng Oktubre,2002,sa Roma, ibinilang ni Juan Pablo ll ang Tagapagtatag

Tagapagtatag ng Opus Dei

ng 0pus Dei sa hanay ng mga Santo. lpinagdiriwang ng Simbahan ang
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kapistahan ni San Josemarfa bilang santo bawat ika-26 ng Hunyo,Ang
kanyang mga labi ay nakahimlay sa Simbahang Prelatiko ng Santa Maria
de la Paz, Viale Bruno Buozzi 75, sa Roma.

Dryos, sa pamamagttan ng Mahal na Birhen Maila, tpinagkaloob
m0 sa tyong pari, st San Josemaria Escnva, ang napakaramtng biyaya,
at hrnirang m0 srya bilang rsang napakatapat na kasangkapan upang
ttatag ang )pus Der, tsang landas patungo sa kabanalang nababatay
sa pagganap ng gawatng prlpesylnal at pagtupad ng mga karaniwang
tungkulrn ng rsang knstryano. lpagkaloob mo sana na ang lahat ng mga
sandalr at pangyayari sa akrng buhay ay marukol ko rin sa pagmamahal
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sa ryo at sa malugod atwalang-parangyang pagliltngkod sa Santa lglesya,
sa Santo Papa, at sa lahat ng mga kaluluwa, upang ang lahat ng daan

Parasa mga karagdagang kaalaman tungkol kay
San Josemaria Escrivii: www. opusdei.ph

.

uruwv,josemariaescriva. i nfo

Hinihiling sa sino mang makatanggap ng biyaya sa
Diyos sa pamamagitan ng tulong ni San Josemarfa
Escrivd na ipaalam ito sa Prelature of 0pus Dei,
Office for the Causes of Saints, 20 Sampaguita St.

sa lupa ay marlawan ko ng liwanag ng pananampalataya at pag-ibig. Sa
pamamagttan nt San Josemarfa, ipagkaloob mo sa akrn ttong btyayang
hrnihrling ko sa ryo (banggitrn ang kahrlingan) Amen.

cor. Balete Drive, 1112 New Manila, Quezon City.

Ama namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati.

May pahintulot ng simbahan.

Email: ocs@opusdei.ph

